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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

             ปจัจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา                 
=========================================== 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาอนุชนรุ่นต่อไปเพื่อให้สามารถสืบทอดและจรรโลงสังคมปัจจุบันให้เข้มแข็งคง

อยูต่่อไปในอนาคต ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนปัจจุบันส าหรับอนาคตจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น สภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับพิจารณาเพื่อจัดท าหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเตรียมเยาวชนปัจจุบัน ให้พร้อมส าหรับอนาคต ดังนั้นข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษามีความส าคัญส าหรับการจัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2 ประการคือ ประการแรกการศึกษา

ท าหน้าท่ีอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมปัจจุบันให้ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง และประการท่ีสองการศึกษาจะ

เตรียมความพร้อมด้านความรู้และประสบการณ์ส าหรับอนาคต โดยเฉพาะให้สามารถเข้าได้กับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยภาระหน้าท่ีดังกล่าวนี้ การศึกษาจะช่วย

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา โดยเหตุนี้หลักสูตรซึ่งจะน าไปสอนเหล่านั้น จึงมีความ

เก่ียวข้องสัมพันธ์กับค่านิยมและสังคมอย่างแยกไม่ออก และโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมนั้นมักจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงมีความจ าเปน็จะตอ้งค านงึถึงขอ้มูลทางดา้น

สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้หลักสูตรและการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง

ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างรวดเร็ว และท่ัวโลกจนกลายเป็นกระแสท่ีเรียกว่ากระแสโลกาภวัฒน์ ซึ่งส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาของประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 

1.สภาพปัจจุบันของสังคมไทย 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในสองทศวรรษหน้า 1)ด้านเศรษฐกิจ: วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

อเมริกาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกจะ

เปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ท่ีประเทศแถบเอเซียมากข้ึน 2)ด้านเทคโนโลยีและพลังงาน: การขาดแคลนน้ ามันและ

พลังงานจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 3)ด้าน

สังคม: ประชากรของโลกจะก้าวเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุ การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาส าคัญท่ีทุก

ภาคส่วนจะต้องเผชิญ 4)ด้านอาหารสิ่งแวดล้อม: ปัญหาภาวะโลกร้อนจะเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญอย่างมากต่อการ

ด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและพื้นท่ีด้านการเกษตร  

กระแสการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนาฯ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังความแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ยังคงน้อมน า

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ โดยให้ความส าคัญกับ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่ง

สร้างภูมิคุ้มกันให้คนสามารถอยู่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยน 

ให้ความส าคัญกับ 1)การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ 2)การบริหารจัดการท่ีสอดคล้อง สอดรับกับการน าประเทศฯเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 3)สังคมผู้สูงอายุ และ4)ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน 5)ให้ความส าคัญ

กับความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 6)รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 7)เร่งสร้างและฟื้นฟูค่านิยมท่ีดี

งามของไทยให้กลับคืน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 (ใช้แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11เป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น า)

ไว้ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย และหลักธรรมภิบาล การบริหารสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและ
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ม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ

ม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม

ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
แนวนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล มีความมุ่งม่ันพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกและ

พัฒนาประเทศฯไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลัก 3 ประการคือ 1)น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้าง

เศรษฐกิจท่ีสมดุลและสามารถแข่งขันได้ 2)น าประเทศไทยไปสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์ฯ 3)น าประเทศ

ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 อย่างสมบูรณ์มีความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมฯ นอกจากนั้นนโยบายท่ี 4: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับ 1)การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 2)สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของ

ชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3)เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศและภาษา

ถ่ิน เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน 4)ให้

ความส าคัญกับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ เน้นการให้บริการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

 

2. ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ปัจจุบันสังคมโลกก าลังอยู่ในยุคท่ีเรียกกันว่า "โลกาภิวัฒน์" (globalization) ความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสาร

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยปัจจุบันท าให้โลกแคบลง สามารถติดต่อสื่อสารข้อความถึงกันและกันได้อย่าง

รวดเร็ว ท าให้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเชื่อ ความคิดของสังคม สามารถเผยแพร่กระจายและถ่ายโอนกันได้ง่ายและรวดเร็ว 

เกิดลัทธิเอาอย่างตามกระแสชาวโลก และเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการยากท่ีจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดต่อสังคม

ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากเป็นไปรวดเร็วในอัตราท่ีเกินจะรับได้ สังคมก็จะมีปัญหาขาดความสมดุลทางสังคม แต่หาก

การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในอัตราท่ีพอรับได้ ประชาชนในสังคมนั้นก็จะสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างพอสุข การศกึษาจะเปน็สิง่

ท่ีสามารถน าสังคมไปในทิศทางท่ีปรารถนา และน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมในยุค

ปัจจุบันและในอนาคตจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

2.1. การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ์

การเปลี่ยนของโลกจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นเศรษฐกิจยุคหลังอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเป็นระบบ

เดียวท่ัวโลกหรือท่ีเรียกว่า "เศรษฐกิจโลกภิวัฒนา" ระบบเศรษฐกิจนี้เป็นเศรษฐกิจระบบทุนนิยมท่ียกระดบัสงูขึน้มาอีกระดบั

หนึ่ง ซึ่งสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดจากความแตกต่างทางอุดมการณ์การเมือง เช่น สังคมนิยม หรือเผด็จการ เส้น

แบ่งวัฒนธรรม เช่น ลัทธิชาตินิยม ศาสนาหรือการเหยียดผิว เป็นต้น ท าให้โลกมีระบบเศรษฐกิจเดียว นอกจากนั้น การ

ปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ระบบเศรษฐกิจในโลกทุกๆจุดเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยไม่เสียเวลา เปน็ผลใหมี้การปรบัตวั

ในระดับโลกของเศรษฐกิจในทุกๆด้าน กฏเกณฑ์ของเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ก็คือ การขยายมุมมองในการหาแหล่งเงินทุน 

ตลาด การจัดจ าหน่าย แรงงาน เทคโนโลยี ยี่ห้อสินค้า ในขอบเขตท่ัวโลก โดยไม่จ ากัดเฉพาะขอบเขตของตน ท้ังนี้เพื่อให้เกิด

การได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีราคาหรือยึดราคาเป็นหลักเพียงอย่างเดียวต่อไป แต่เป็นเรื่องการผลิตให้

ทันเวลา เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้สอดคล้องกับกระแส

ความคิดของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เป็นต้น แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในประเทศ

ตะวันตก จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคบริการขั้นสูงมากขึ้น เช่น การบริการสาธารณะ การเคหะ และการบริการท่ีเก่ียวพันกับข้อมูล 

ข่าวสาร การเงิน การท่องเท่ียว การบันเทิง การผลิตชอฟแวร์ เป็นต้น 
2.2. ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงต่อความคิดของสังคม 

ระบบความคิดหรืออุดมการณ์ของเปลี่ยนตามยุคกระแส แต่ละครั้งจะน าไปสู่วิกฤตท่ีเพิ่มมากขึ้น และท่ีวิกฤตใิหญ่

ท่ีสุดก็คือครั้งนี้ ในทวีปยุโรปยุคแรกๆของคริสตกาลสามารถอธิบายเรื่องโลก ชีวิต และสิ่งลี้ลับด้วยกฎเกณฑ์ความเชื่อทาง
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ศาสนาและเชื่อในพระเจ้า ต่อมาประมาณคริสตศวรรษท่ี 16 ความคิดของชาวตะวันตกก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบความคิด

สมัยใหม่คือ อารยธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ 

1) สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ มากกว่าสนใจเร่ืองพระเจ้าและความเช่ือพระเจ้า 

มนุษย์จะสนใจเข้าใจธรรมชาติและศักยภาพของมนุษย์ในแง่ต่างๆเป็นครั้งแรก เพื่อให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาตนเองมาสู่

จุดสูงสุด ท่ีจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า ปลดเปลื้องให้พ้นจากบาป ระบบความคิดจึงกลายเป็นลัทธิมนุษยนิยม เป็น

การศึกษามนุษย์เพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์เอง มนุษย์เชื่อในเรื่องความก้าวหน้าของโลก เชื่อในเรื่องปัจเจกชนนิยม อัน

เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย 

2) เช่ือในระบบเหตุผลนิยม 

ซึ่งเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นจุดสุดยอดของความรู้ มนุษย์เลิกเชื่อและปฏิเสธศาสนาและวัฒนธรรม ไม่สนใจในเรื่อง

จิตวิญญาณและสุนทรียะ แนวความคิดระบบเหตุผลนิยมนี้เป็นความก้าวหน้า ซึ่งสิ่งนี้ส่อถึงความน่าสะพึงกลัวในการท่ี

มนุษย์จะท าลางล้างโลกและธรรมชาติอย่างไม่ปรานีปราศัย ตัวอย่างเช่น สงครามอ่าวเปอร์เซีย เป็นต้น วิทยาศาสตร์ปลอด

ปล่อยมนุษย์จากความครอบง าของศาสนาก็จริง แต่วิทยาศาสตร์ก็จะท าให้เกิดเทคโนโลยีครอบง าธรรมชาต ิวทิยาศาสตรไ์ม่มี

ชีวิตจิตใจ จึงมองมนุษย์เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ครอบง าธรรมชาติและในท่ีสุดก็ครอบง ามนุษย์ด้วย 

ตัวมนุษย์ก็กลายเป็นตัวถูกศึกษา หรือวัตถุท่ีถูกศึกษา (object) เหมือนๆกับกรวด หิน ดิน ทราย ยิ่งเศรษฐกิจทุนนิยมยังท า

ให้สิ่งท่ีเคยสูงส่งกลายเป็นของไร้ค่า และไร้ความขลัง ศิลปะศรัทธาของมนุษย์กลายเป็นพุทธพาณิชย์ หรือ พาณิชยศิลป์ 

วัฒนธรรมกลายเปน็วัตถุสินค้าเพื่อการขาย ธรรมชาติกลายเป็นทรัพยากรเพื่อการค้า ทุกๆอย่างจะเต็มไปด้วยข้อสงสัย และ

สุดท้ายก็จะหันมาตั้งข้อสงสัยในแนวความคิดระบบเหตุผลนิยมเสียงเอง นั่นคือมนุษย์เองเป็นผู้รับผิดชอบศีลธรรม ความ

เชื่อ ไม่ใช่พระเจ้า ซึ่งจะท าให้มนุษย์มีความเครียด วิตกกังวล สับสนในการตัดสินหรือเลือกความถูกต้อง ความงาม ความ

จริง ด้วยตัวเอง และเมือมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก ระบบคุณค่า ก็จะไม่มีท้ังพระเจ้า มนุษย์ เหตุผล หรือความจริงใดๆ มา

เป็นฐานรองรับ 

2.3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหรือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข่าวสาร นอกจากจะท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในทางเศรษฐกิจแล้วยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญยิ่งดังนี้คือ การเกิดโลกของสญัญาณขา่วสาร 

ซึ่งการเกิดโลกของสัญญาณข่าวสารหรือ cyberspace กล่าวคือ เป็นการจินตนาการว่า โลกท้ังโลกถูกห้อมล้อมด้วยสัญญาณ

ข้อมูล ท้ังด้านธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรม เพลง ภาพยนตร์ การศึกษา การเมือง การแพทย์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ี

เชื่อมโยงถึงกันหมด สัญญาณข้อมูลเหล่านี้มองไม่เห็นและนับวันจะมีมากขึ้นและมีความส าคัญมากขึ้น มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

มากขึ้น และมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าจริงๆหลายเท่าตัว ดังนั้นชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้จึงสามารถเชื่อมโยงและมีกิจกรรมต่อกัน 

โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ัวโลกท่ีเชื่อมต่อถึงกันท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต จะสามารถส่งผ่านข้อมูล ท าธุรกรรมไดพ้รอ้ม

กันอย่างรวดเร็ว สะดวกและง่าย ด้วยโทรศัพท์พกพา โดยเฉพาะเครือข่ายสังคม (social network) ได้แก่ face book, twitter 

เป็นต้น ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี และข้อมูลมากกว่า บุคคล 

 

3.ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อลักษณะสังคมและวัฒนธรรม 

ดังได้กล่าวมาแล้ว โลกาภิวัตน์ เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งยิ่งใหญ่ ท่ีมีผลต่อโครงสร้างทางการเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมของสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งลักษณะของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์พอสรุปได้ดังนี้ 

3.1 พรหมแดนทางวัฒนธรรมจะถูกลบล้าง 

ประเทศและประชาชนชาติต่างๆจะเสมือนเคลื่อนเข้ามาใกล้กันมากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากเครือข่ายข้อมูลสามารถ

เชื่อมโยงถึงกัน สามารถสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จึงท าให้ความแตกต่างเรื่องเวลาและสถานท่ีหมดไป ในทศวรรษ

ท่ี 21 จะเป็นปีท่ีประชาชนเคลื่อนย้ายไปอาศัย หรือไปท างานในสถานท่ีต่างๆท่ัวโลก สามารถรับรู้ข้อมูลได้ถึงกันอย่างเป็น

ปัจจุบัน ผลก็คือจะมีการปะทะสังสรรค์คละเคล้าทางวัฒนธรรมขนานใหญ่ในทุกๆสังคม จนกล่าวได้ว่าไม่มีสังคมใดท่ีไม่มี

ลักษณะหลากหลายของวัฒนธรรมหลายชาติพันธ์ุต่างๆ หรือท่ีมีศัพท์ท่ีเรียกเฉพาะว่า "สังคมวิวิธวัฒนธรรม" (multi cultural 
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society) อย่างไรก็ตามหากมองอีกมุมมองหนึ่ง เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท าให้คนท่ีอยู่
ใกล้ชิดกัน เกิดความห่างเหิน ไม่ได้สื่อสารโดยการพูดคุยซึ่งหน้า จึงมักพบเสมอ บุคคลท่ีนั่งอยู่ด้วยกัน กลับไม่ได้พูดคุยกัน 

แต่ต่างคนต่างพูดกับโทรศัพท์ หรือสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์กับผู้อ่ืนๆ เป็นต้น 

3.2 ความนิยมศรัทธาในประชาธิปไตยจะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น 

ด้วยมีแนวความคิดท่ีว่า ทุกระบบความคิด ทุกระบบคุณค่า แท้ไม่แท้ งามไม่งาม ฯลฯ ล้วนไม่มีพื้นฐานความจริง

ท่ีรองรับ จะเห็นว่าในวงการศึกษาของโลกตะวันตกมีกระแสคัดค้านการศึกษาวรรณกรรมคลาสสิก หรือวรรณกรรมชั้นสูงว่า

ไม่จ าเป็นต้องมีคุณค่ากว่าการศึกษาวรรณกรรมของคนผิวด า หรืออินเดียนแดง เรื่องราวของคนเอเซีย แอฟริกา จะมีมากขึ้น 

ในภาพยนต์ฮอลลีวูด แฟชั่น ก็จะมีลักษณะผสมผสานรูปทรง สีสัน สไตล์ของหลายทวีป หลายชาติพันธ์ุ เกิดกระแสการ

เรียกร้องการปกครองประชาธิปไตยมากขึ้น และกระจายตัวอย่างรวดเรว็ 

3.3 ภาวะชีวิตที่ถูกกดดันจะถูกเปิดกว้างออกมา 

จะมีการเรียกร้องสิทธิมากขึ้น เช่น สิทธิเด็ก สตรี คนชรา เกย์ เลสเบ้ียน การเรียกร้องให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม

ของคนกลุ่มน้อย เป็นต้น จากอารมณ์ท่ีถูกกดทับมานาน จึงปะทุออกมาจนสุดขั้ว ท าให้เกิดความรุนแรง การท าลาย และ

กระตุ้นด้วยยาเสพติด งานศิลปะและวรรณกรรม จึงแสดงออกสะท้อนถึงความโหดร้ายรุนแรงหรือ แสดอารมณ์ความรู้สึก

ด้วยรูปทรงท่ีบิดเบ้ียว การแสดงออกเรื่องเพศและความรุนแรงและโจ่งแจ้งขึ้น เป็นวัฒนธรรมแบบตัดต่อ คือเอาสิ่งต่างๆมา

ตัดต่อเรียงกันโดยไม่มีตรรกะใดๆ เนื่องจากปฏเิสธเหตุผลของระบบแนวคิดสมัยหลังสมัยใหม่นี ้

3.4 เทคโนโลยีจะพัฒนาไปเพื่อบริโภคนิยม 

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเป็นการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเองไม่ใช่เพื่อมนุษย์ แต่เพื่อการแข่งขัน 

หลอกให้มนุษย์บริโภคสินค้าท่ีมนุษย์ผลิตขึ้นมาเอง และทรัพยากรจะถูกท าลายเพื่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีท่ี

พัฒนาท าให้มนุษย์และสังคมได้รับความสะดวกสบาย และน าไปสู่ปัญหาและวิกฤตการต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อน ขาดแคลน

พลังงาน และปัญหาด้านนิวเคลียร์ เป็นต้น 

3.5 เทคโนโลยีในยุคหลังสมัยใหม่ปูทางให้กับอารยธรรมเทียม 

เศรษฐกิจทุนนิยมท าให้เกิดภาวะเทียม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

มนุษย์ท่ีรุนแรงมากขึ้น เทคโนโลยีมอมเมามนุษย์ทางจิตใจด้วยการให้มนุษย์ต้องเสพกับภาพลวงตา สร้างภาวะเทียม มนุษย์

จึงเปรียบเสมือนตกอยู่ใต้อ านาจของเทคโนโลยีท้ังทางวัตถุและจิตใจ สังคมโลกอนาคตจะกลายเป็นชุมชนเล็กๆ ท่ีติดต่อ

เชื่อมโยงกัน มนุษย์สามารถมีชีวิตท่ีสะดวกสบายได้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัย เช่น สังคมโลกเสมือนในอินเทอร์เน็ต 

และเครือข่ายสังคมต่างๆ เป็นต้น 

3.6 การเมืองในอนาคตผู้คนจะมีอ านาจเท่าเทียมกัน 

เพราะเข้าถึงเครือข่ายสื่อสารท่ีเท่าๆกัน การเมืองจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจนอาจกลายเป็นการเมืองยุคหลังระบบ

ตัวแทน เพราะประชาชนสามารถลงมติในญัตติส าคัญๆได้โดยตรง โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ การ
โฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ข่าวสารด้านต่างๆสามารถท าได้ง่าย สะดวก ต้นทุนต่ า และกระจายเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วชั่ว

พริบตา ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 

3.7 โลกาภิวัฒน์ท าให้มนุษย์ในอนาคตมีโอกาสเสพติดอยู่กับภาพลวงตาและความจริงเทียม 

เน้นการเสพสุขทางร่างกาย มากกว่าท่ีจะเน้นด้านสติปัญญา และความสงบทางจิตวิญญาณ สถาบันครอบครัวจะถูกกัด

กร่อนท าลาย ความผูกพันในอารมณ์ร่วม ความผูกพันร่วมในสัญลักษณ์ พิธีกรรมและศิลปะหายไป ความเชื่อในปรัชญาชีวิตท่ีดี 

ประวัติศาสตร์ท่ีดี มนุษยชาติท่ีดี จะถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ วรรณกรรมดีๆ ถูกท้าทาย และเม่ือศึกษาดูในอดีต อารยธรรม

ใหญ่ๆท่ีล่มสลายจะมีสภาพเช่นนี้ และในอีกความคิดหนึ่งโลกาภิวัฒน์เป็นจุดสุดยอดของสัญชาตญาณความรักและความฝันของ

มนุษย์ท่ีจะรวมทุกเผ่าพันธ์ุ เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์อุดมการระดับโลก เช่น อุดมการณ์

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งอ่ืนท่ีจะช่วยให้มนุษย์ยึดเหนี่ยวร่วมกันมากขึ้น และจะท าให้เกิดอารย

ธรรมใหญ่ๆ อันเนื่องจากการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การเกิดขึ้นของภาษาร่วมของ

มนุษยชาติคือ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โลกาภิวัฒน์จะปฏิวัติการศึกษาของโลกด้วย 
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4. วิสัยทัศน์ของสังคมและการศึกษาไทยยุคโลกาภิวัตน์ 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพปัจจุบันความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในอดีตอาจใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะสั่งสมมาได้ถึงปัจจุบัน แตส่ามารถเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในชว่ง

ระยะ 10-15 ปีท่ีผ่านมา  การปฏิวัติเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสาร ท าให้โลกสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วในชั่ว

พริบตา ในช่วงรอยต่อดังกล่าว การศึกษาจึงมีความส าคัญ และเป็นตัวแปรท่ีมีอานุภาพมากท่ีสุด  การศึกษาได้สร้างสังคมท่ี

ไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติมากนัก เช่น ญี่ปุ่น ให้กลายเป็นประเทศชั้นน าทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี   
ในช่วง 50 ปี หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความเป็นโลกาภิวัฒน์ ยิ่งปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิวัติด้านคมนาคม

สื่อสาร การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบดาวเทียมสื่อสาร ท าให้โลกเราสื่อสารกันได้รวดเร็ว

จนกระท่ังดูประหนึ่งว่าเราได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  การปฏิวัติด้านคมนาคมสื่อสารดังกล่าวย่อมท าให้เศรษฐกิจของโลก

กลายเป็นระบบเดียวกัน มีการจ าหน่ายสินค้าข้ามชาติ ตลาดผู้ซื้อกลายเป็นตลาดโลกมิใช่ตลาดภายในประเทศ เงินตรา

หมุนเวียนเข้าออกประเทศอย่างรวดเร็ว  ด้านการเมืองและสังคมก็เช่นกัน  เริ่มมีการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการข้ามชาติ 

เช่น กระบวนการกรีนพีซ (Green Peace) ซึ่งมีอุดมการณ์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มีเครือข่ายท่ัวโลก  ขบวนการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิสตรี ก็มีแนวด าเนินการระดับโลกเช่นกัน  นอกจากนั้น วิถีชีวิต ลักษณะการแต่งตัว และ

ความเป็นอยู่  มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันมากยิ่งขึ้น เหล่านี้คือภาพลักษณ์ของความเป็นโลกาภิวัตน์ ซึ่งไร้พรมแดน 

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ ปัญหาดจูะซับซ้อนมากกวา่ประเทศในยโุรป และอเมริกา ซึ่งได้ผ่านการวิวฒันาการ จาก

สังคมเกษตรกรรมมาสู่สงัคมอุตสาหกรรม และก าลังจะววิฒันาการไปสู่สังคมคลืน่ลูกท่ีสาม ท่ี อัลวนิ ทอฟฟเลอร์ เรียกว่า 

สังคมสารนเิทศ หรือสงัคมหลงัอุตสาหกรรม  แต่สังคมไทยยงัเปน็สงัคมเกษตรกรรม อีกระยะหนึง่  ขณะเดียวกันบางสว่นก็

เกิดสงัคมอุตสาหกรรม สงัคมเมือง และบางสว่นก็ก าลงักระโดดขา้มไปเปน็สงัคมในคลืน่ลูกท่ีสาม ซึ่งระดับการพฒันาท่ี

แตกต่างกันนี้ย่อมเปน็ปญัหาต่อการจัดการศึกษา เพราะไม่ทราบว่าจะจัดการอยา่งไรจงึจะสอดคล้องกับสภาพของสงัคมไทย 

กลุ่มท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ ก็ต้องการอยา่งหนึ่ง กลุม่ชนบทก็ต้องการอีกแบบหนึง่ เปน็ตน้  ยิง่ไปกวา่นัน้ 

ปัญหาท่ีตามมาจากการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปน็ภาคอุตสาหกรรม และการสง่ออกดงักล่าวนี้ ก็มีแนวโน้มท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางเศรษฐกิจและสงัคมมากยิง่ขึน้ ปัญหาดา้นอาชญากรรม ปญัหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ฯลฯ อันเปน็ผล

สะท้อนจากการท่ีประชากรชนบท มารวมตวักันในเขตเมือง โดยขาดการวางแผนด้านเคหะท่ีอยู่อาศัย การวางแผนด้านการ

ขนสง่มวลชน และสาธารณปูโภคตา่งๆ ท่ีไม่เพียงพอ  ในทางกลับกัน เม่ืออาชีพเกษตรกรรมเริ่มถดถอยและประชากรจาก

ภาคเกษตรกรรมชนบทอพยพเข้าสูเ่มือง พ่อแม่ท้ิงลูกไวใ้หปู้่ย่า ตายายเลี้ยงดใูนชนบท ชุมชนก็เริ่มเสื่อมสลาย  ครอบครวัก็

เริ่มกระเจดิกระเจงิ สภาวะดงักล่าวก็ยิ่งซ้ าเติมปัญหาดา้นสงัคม  

การศึกษาจะเชื่อมโยงช่องวา่งเหลา่นี้ได้อยา่งไร การศึกษาจะสรา้งความเปน็ปึกแผน่ทางสงัคมได้หรือไม่  จะ

สามารถพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ให้สามารถมีชีวติอยู่อย่างมีผลส าเรจ็ และสขุสบายในสภาวะของสงัคมโลกอีก 10-20 ปี

ข้างหนา้ ได้หรือไม่ จะท าใหเ้ศรษฐกิจไทยวิวฒันาการ ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงอยา่งไร จะพฒันาคนไทย ให้ทันสมัยดา้น

การเมือง และการจัดการ ตลอดจนสามารถด ารงรักษา ไวซ้ึ่งวฒันธรรมท่ีดีของไทยไดห้รือไม่ ภูมิปญัญาชาวบ้าน กับภูมิ

ปัญญาสากล เชื่อมโยงกันได้อย่างไร  การศึกษาทุกระดับ จากอนุบาล ถึงอุดมศึกษาจะชว่ยฉุดคนท้ังชาต ิใหเ้ปน็คนชั้นหนึง่

ของโลกได้หรือไม่ อยา่งไร  

ค่านิยม วิถีชีวติ ความเชื่อถือและวัฒนธรรมของแตล่ะยุคสมัย ย่อมมีจุดเนน้แตกตา่งกัน ผู้คนท่ีอยู่คนละยุคสมัย

ในสงัคมเดียวกัน ย่อมไม่เข้าใจซึง่กันและกัน และบางครัง้คน คนเดยีวกัน ก็ต้องปรับตนเองใหเ้ข้าได้กับ สามยุค สามสมัย 

ระบบการศึกษาและการจดัระบบการเรียนรูใ้นสงัคม จงึเปน็เรื่องใหญ่ และมีความส าคญัอย่างยิง่ยวดในการปรับค่านิยม

วัฒนธรรม แนวคิด และอุดมการณ์ของชาวไทย ให้สามารถผสมกลมกลืนได ้ มีความเป็นปึกแผน่ท่ามกลางความหลากหลาย 

ของแนวคิด มีความเปน็เอกภาพท่ามกลางความแตกต่างและความขัดแย้ง  แต่ไม่ว่าสงัคมจะผนัแปรไปอย่างไร ภาพในอุดม

คติของสงัคมไทย ในอนาคตนา่จะเป็นสงัคมท่ีมีการพฒันาท่ียั่งยนื มีความสมดุลระหวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจ และการ

พัฒนาทางจติใจ เปน็สงัคมท่ีตระหนักในคุณค่า ของมรดกทางวัฒนธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เปน็สังคมเปิดท่ีสามารถ
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เรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา เปน็สงัคมท่ียดึสันต ิมีความพอเพียง และทางสายกลางตามพระธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสมัพุทธ

เจา้ เพื่อเปน็วิธีการแก้ปัญหาข้อขดัแย้ง เปน็สงัคมท่ีเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะ และสงัคมท่ีทุกคนเคารพกฎหมาย และ

กระตือรือรน้ในกิจกรรมของสว่นรวม หากจะแปลงภาพนามธรรมดงักล่าวใหเ้ปน็รปูธรรม ก็อาจจะกลา่วได้วา่ สงัคมไทยใน
อนาคตน่าจะประกอบดว้ยมิติ 4 ประการดงันี ้

1. เป็นสังคมแห่งปัญญาชน 

สังคมแห่งปัญญาชน หมายถึง สังคมท่ียกย่องนักคิด นักปราชญ์ นักประพันธ์  ในสังคมนั้นมีบรรยากาศท่ีส่งเสริม

ความรู้ และการเรียนรู้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะศาสตราจารย์ คือผู้น าทางความคิด อยู่ในสถานภาพทางสังคมท่ีสูง 

การวินิจฉัยปัญหาทางสังคมมีองค์ประกอบของปัญญา ความรู้เป็นหลักใหญ่ 

2.  เป็นสังคมวทิยาศาสตร์ 

พื้นฐานทางการศึกษาท่ียึดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ท าใหค้นในสงัคมตะวนัตกเปน็สงัคมท่ียึดเหตุผล และ

หลักฐานข้อมูลเปน็ข้อพิสจูน์สิง่ถูกผิด และมีอิทธิพล ต่อแนวทางการด าเนนิชวีิต ท่ีเชื่อม่ันในความเจรญิก้าวหน้าของสงัคม 

ไม่หลงงมงายในบางสิง่บางอย่างท่ีขาดเหตุผล  ความเจรญิทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสงัคมตะวนัตก จงึเปน็ตวั

แปรท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีท าใหโ้ลกตะวนัตกกลายเปน็ประเทศมหาอ านาจ และแผ่อิทธิพล ครอบง าโลกตะวนัตกในชว่ง 200 ปีท่ี

ผ่านมา ท้ังๆ ท่ีในอดตีกาล โลกตะวันออกและโลกตะวนัตกไม่แตกตา่งกันมากนัก 

3. เป็นสังคมแห่งความเป็นพลเมืองด ี

สังคมแหง่ความเปน็พลเมืองด ี หมายถึง สงัคมท่ีมีวฒันธรรม เปน็สังคมท่ียึดกฎหมายและกระบวนการของ

กฎหมาย เปน็หลักของการปกครองท่ีไม่ใช้อ านาจทหาร เปน็สงัคมท่ีพลเมืองมีจิตสาธารณะ เปน็สงัคมท่ีเอ้ืออาทร ต่อเพื่อน

มนุษย ์ และพลเมือง รู้จักชว่ยตนเอง พอเพียง หรือกลุม่เพื่อชว่ยตนเอง ตลอดจนปกป้องผลประโยชนข์องสาธารณะ  

สังคมไทยและวฒันธรรมไทย มีข้อดีหลายประการ เชน่ เปน็สงัคมท่ีเอ้ืออาทร มีเมตตาธรรม และอภัยโทษกัน  ไม่ท าศึก

ส่วนตวัตลอดชัว่ลูกชัว่หลาน  เปน็สงัคมแหง่เมืองยิ้ม  แตห่ากผนวกความรับผิดชอบ การเหน็แก่ประโยชนส์่วนรวม และ

ความสนใจต่อกิจกรรมสาธารณะมากขึ้น ก็คงจะแปรเปลี่ยนเปน็สงัคมแห่งความเปน็พลเมืองดีมากยิ่งขึน้ 

4. เป็นสังคมแห่งนักบกุเบิกทางเศรษฐกิจและการจัดการ 

ในอดีตสงัคมตะวนัออกมุ่งเสถียรภาพของสงัคมและพฒันาจิตวิญญาณใหเ้กิดความสงบจนเกินพอด ี จนกลายเป็น

สังคมท่ีไขว่ควา้หาสิง่แปลกใหม่ อะไรท่ีใหม่ ชาวตะวนัออกมักมองวา่เต็มไปดว้ยอันตราย จงึมักไม่สง่เสริมใหเ้สี่ยงภัย ใครท่ี

ท าอะไรแปลกใหม่ ก็มักจะคิดว่าเปน็คนพิลึก  ประกอบกับแนวปรัชญาชวีิตท่ีผูกติดกับ จิตวญิญาณมากกว่า วัตถุนยิม  จงึ

ท าให้สงัคมตะวนัออกไม่เคลื่อนไหว มักหยุดนิ่งอยู่กับท่ี ไม่มีพ่อคา้วาณชิ หรือนักเดนิเรือข้ามมหาสมุทร เพื่อผจญภัย 

แสวงหาบ่อทองในโลกใหม่ ไม่มีนกับุญเบิกทางเศรษฐกิจ เช่น สงัคมตะวนัตก 

 

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ 

ไม่ว่าจะมองสังคมไทยออกสู่โลกภายนอก หรือมองโลกภายนอกแล้วกลับมามองดูประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2516 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งท่ีมีอิทธิพลและเป็นปัจจัยผลักดันต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยพอสรุปเป็น

ล าดับได้ดังนี้ 

1) ความพยายามเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยได้ประสบความส าเร็จอย่างสูงมากทางด้านเศรษฐกิจ และได้มีความผูกพันกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น 

กว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเกิดจากการค้าระหว่างประเทศ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ค่อนข้างสูง รายได้เฉลี่ยตัวหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ไทยได้รับการยกย่องจากท่ัวโลกว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เฉลี่ยในช่วงสามสิบปีมานี้สูงสุด และมีบทบาทสูงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เม่ือศึกษาถึงโอกาสในการพฒันา ประเทศไทยมี

โอกาสท่ีจะขยายตัวด้านการค้าเข้าสู่นานาชาติมากขึ้น 
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2) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารแบบใหม่ 

ความเจริญก้าวหน้าด้านความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วฉับไว การแตกฉานในเรื่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถส่งผ่านความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีล้ ายุคนี้ ท าให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากมายต่อชีวิตผู้คน และมีผลกระทบกันหมดท่ัวท้ังโลก หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการโลกาภิวัฒน์ และโชคดีท่ีประเทศไทย

เป็นสังคมเปิดและมีความพร้อมในการรับและปรับตัวต่อการไหลบ่าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจากสังคมภายนอก ไม่ว่า

วิถีชีวิตตามเศรษฐกิจสมัยใหม่ กระสวนของครอบครัวและชุมชนท่ีต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการหล่อ

หลอมพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มคน สังคมจะมีความหลากหลายมากขึ้น ชนชั้นกลางหรือนักธุรกิจและผู้ประกอบการจะ

เพิ่มมากขึ้น จะท าให้มีการเพิ่มการลงทุนท้ังวัตถุนิยมและเกิดสังคมเศรษฐกิจแบบซื้อขาย ผ่อนส่งในหมู่ผู้ยากจนในชนบท 

และจะมีผลกระทบต่อการอพยพ การมีงานท า แรงผลักดันทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ ท่ีพัฒนาเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจโลก จะท าให้ประชากรด าเนินกิจการด้วยตนเองมีท้ังจากขนาดเล็กจนถึงระดับใหญ่ เป็นบริษัทลงทุนข้ามชาติ ท้ังนี้

เพราะประเทศไทยสามารถมีโอกาสในการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ

ยกระดับการพัฒนา เนื่องจากมีความพร้อมท่ีจะขยายขีดความสามารถทางด้านการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบสากล ท้ังในด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการได้ อาชีพใหม่ๆ ท่ีต้องใช้ความรู้ 

ความเชี่ยวชาญจะมีมากขึ้น แต่แรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถเช่นกล่าวนี้ยังมีไม่เพียงพอและชาดแคลน สังคมไทยจะต้อง

หาทางท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิเประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นอันดับแรก สิ่งส าคัญคือ ควรสนับสนุนให้มีการลงทุนทาง

เทคโนโลยีท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลได้มากท่ีสุด 

 

3) การเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นอุตสาหกรรม 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตสูง เข้าสู่

ระบบเครือข่ายเศรษฐกิจโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องร้อยละ 8 และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ประเทศไทยส่ง

สินค้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า อาหารกระป๋อง อาหารแช่

แข็ง เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยงัมีนโยบายกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาคตามศักยภาพ โดยเฉพาะสังคมอาเซียน 

 

4) ความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและความลดน้อยของทรัพยากร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทรัพยากรของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านการผลิต เช่น 

ท่ีดิน แหล่งน้ า ป่าไม้ ได้ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ขาดการบูรณะและฟื้นฟูอย่างจริงจัง ท าให้ทรัพยากรดังกล่าวขาดแคลนและ

นับวันจะมีราคาแพง ทรัพยากรท่ีเป็นพลังงานก็เริ่มไม่เพียงพอต้องพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ และพิจารณา

สภาพแวดล้อมก็เริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่มีการว่างแผน ท้ังน้ าเสีย อากาศเสีย ดินเสื่อมโทรม เป็นต้น 

 

6. แนวทางการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีดีนั้น จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และความคาดหวังของ

สังคม เกิดเป็นแรงกดดันนานับประการ ซึ่งสังคมโลกปัจจุบันมีลักษณะท่ีเรียกว่า “โลกไร้พรมแดน ยุคข้อมูลข่าวสาร และยุค

สังคมแห่งความรู”้ การแข่งขันในสังคมโลกจะท าให้สังคมแต่ละภูมิภาค เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านดังได้

กล่าวมาแล้ว ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ควรมีแนวทางดังนี้ 

 

1).การศึกษาพ้ืนฐาน 

การศึกษาพืน้ฐานควรมองการศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  3 ปี เปน็การศึกษา

พื้นฐานของปวงชน  การศึกษาพืน้ฐาน 9 ป ีรวมกับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1-2 ปี จงึเปน็ภาระกิจหลักของรัฐ ท่ีจะมุ่ง
สร้างใหเ้ยาวชน ตระหนักในความเปน็ไทยวิถีพอเพียง เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเทคโนโลย ีส าหรับอนาคต 
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2).การศึกษาตอ่เนือ่งระดบักลาง 

การศึกษาต่อเนื่องระดับกลางเดิมนั้น การมัธยมศึกษา (ต้น และปลาย) คือสะพานเชื่อมโยงระหว่างประถมศึกษา

กับอุดมศึกษา แต่ปัจจุบันและอนาคต เม่ือมัธยมตอนต้นเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาพื้นฐานแล้ว การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลายนั้น คือสะพานเชื่อมโยงท่ีแท้จริง  บทบาทหน้าท่ีของมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาการ 

และวิชาชีพ เพื่อไปประกอบอาชีพ หรือหาเลี้ยงชีพได้ และมุ่งให้ เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อ โดยเฉพาะภาคเกษตร และ
บริการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ 

3).การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

การศึกษาในอุดมศึกษามีปัญหาหลายประการท้ังด้านปรัชญา จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย การจัดการ และงบประมาณ 

ควรจัดระบบอุดมศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน แต่ยังคงความหลากหลาย จะต้องจัดให้ฐานของระดับอุดมศึกษากว้างขึ้น แต่

ยังคงรักษาคุณภาพในระดับสูง ในส่วนอุดมศึกษาควรเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยน าเอาความรู้และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติและงานวิจัย และเผยแพร่ให้แพร่หลาย 

นอกจากนั้น ควรปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการเรียนรู้ได้เอง อย่างธรรมชาติ ไม่

จ าเป็นต้องเรียนในโรงเรียน ไม่จ าเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สนับสนุนให้มีการจัดท าระบบการ

สอนและสื่อการเรียนการสอน ด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่าย  พยายามกล่อมเกลาทัศนคติ

ของประชาชนให้รักท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาและปฏิรูประบบการฝึกหัดครูในการจัดการเรียนการสอนท่ี

ทันสมัยให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ 
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